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 املقدسة األبنيةحماريب البنائية يف  اجملاورات
  اسريـيس اليــم.د. صبا ق                                                           م.د.عماد حمود عبد الحسين تويج

 كمية التربية جامعة الكوفة/                                                                  جامعة الكوفة/ كمية التربية
 ممخص البحث 

بالتحوالت االجتماعية والثقافية التي تطرأ عمى المجتمع كجنس مف  المتأثرةالفنوف  أىـتعّد العمارة مف 
وعمى أساس ىذه األىمية أجري الباحثاف بحثيما الحالي والذي يتمحور موضعو حوؿ  أجناس الفف التشكيمي.

تحديد المفاىيـ واألفكار ومدى سعي البنى المجاورة في  ، البنى المجاورة لألبنية المقدسة ةىياإلجابة عف ما
 ، والحاجة إليوفجاء الفصؿ األوؿ متضمنا أىمية البحث  ، أربعة فصوؿ إلىوقد قسـ  .في األبنية المقدسة

( وتال اليدؼ أنموذجاتعرؼ المجاورات البنائية لألبنية المقدسة )المحراب في حيف كاف اليدؼ مف البحث )
 ، والذي مثؿ اإلطار النظري لمبحث ، والتعريؼ بالمصطمحات الواردة فيو. أما الفصؿ الثاني ، حدود البحث

أما المبحث الثاني فقد ُعني بػ  ، (بنية الفنوف التشكيميةبػ ) األوؿ منيما ُعني فقد تـ تقسيمو عمى مبحثيف:
الفصؿ الثالث الذي تضمف  الفصؿ مؤشرات اإلطار النظري. أماكما تضمف  ، (مجاورات العمؿ الفني)

 ومنيجية البحث وتحميؿ نموذج عينة البحث. ، ونموذج عينة البحث ، مف مجتمع البحث ، إجراءات البحث

 منيا: ، وقد اشتمؿ الفصؿ الرابع عمى جممة مف النتائج التي توصؿ إلييا الباحث     
اعتمدت البنى المجاورة عمى العالقات المتبادلة بيف عناصر العمؿ الفني إلعطاء جانب تعبيري وجمالي  .ٔ

 .لمعمؿ الفني
رؤية خاصو لمعمؿ  إلىاتو استنادا التجاور بيف الفنوف التشكيمية المتمثمة بالرسـ والخزؼ لتعبير الفناف عف ذ  .ٕ

 .الفني

 وجممة مف االستنتاجات يذكرىا الباحث وىي: ، كما تضمف الفصؿ استنتاجات البحث  

ىي األرضية المشتركة لمعالقات البنائية تقوـ عمى أساس  األخرىتداخؿ البنى  بيف الفنوف التشكيمية والفنوف  .ٔ
 .عمؽ المشاركة المتبادلة

لعبت البنى االجتماعية والثقافية والدينية دورا كبيرا بتحديد البنى فيي ضاغط وأساس ينظـ التداخؿ بيف الفف  .ٕ
 .التشكيمي وتمؾ البنيات تحدده االنساؽ الفكرية

 كما أشتمؿ الفصؿ الرابع عمى التوصيات و المقترحات وقائمة بالمصادر المستخدمة.

 .مجاورة ، ابنية ، مقدس ، الكممات المفتاحية: بنية
Research Summary 
Architecture is one of the most important arts influenced by the social and cultural 
transformations that occur in society as a species of the art forms. On the basis 
of this importance, the researchers conducted their current research, which 
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focuses on the answer to the structures surrounding the holy buildings and the 
extent to which neighboring structures seek to identify concepts and ideas in the 
holy buildings. It was divided into four chapters, the first chapter included the 
importance of research and the need for it, while the purpose of the research 
(known as the building neighborhoods of the holy buildings (the mihrab model) 
and followed the goal limits of research and the definition of the terms contained 
therein The second chapter, , The first chapter was divided into two sections: the 
first of them was (the structure of plastic arts), the second part was concerned 
with (the technical work areas), the chapter included the indicators of the 
theoretical framework, the third chapter included the research procedures, 
Research, research methodology and analysis of sample research sample. 
     The fourth chapter contains a number of conclusions reached by the 
researcher, including: 
1. The neighboring structures relied on the mutual relations between the elements 
of the artistic work to give expression and aesthetic aspect to the artistic work. 
2. Adjacent between the plastic arts represented by painting and ceramics to 
express the artist for himself based on a vision of the special work of art. 
  The chapter also includes the conclusions of the research, and a number of 
conclusions mentioned by the researcher, namely: 
1. The overlap of the structures between the plastic arts and other arts is the 
common ground of structural relations based on the depth of mutual participation. 
2. The social, cultural and religious structures played a major role in defining the 
structures. It is a compressor and a basis for organizing the overlap between the 
plastic art and those structures determined by the intellectual formations. 
Chapter IV contains recommendations, proposals and a list of sources used. 
Keywords: architecture, sacred, buildings, neighboring. 
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 الفصل األول ) اإلطار المنهجي لمبحث(:
 وتضمن اآلتي:

 :البحث مشكمة -أوال:
الت االجتماعية والثقافية التي تطرأ عمى المجتمع التحو بشأنو شأف الفنوف األخرى يتأثر  فف العمارةأف       

صري والذات التي تتحكـ في يشتمؿ عمى عناصر بناء مابيف المؤثر البو كجنس مف أجناس الفف التشكيمي 
 .أنتاجو

قد اخذ مكانتو المتميزة بيف األجناس  ،غابرة ه التاريخية إلى حقب زمنيةالعراقي يعود بجذور  المعمارأف      
الحياة ورؤيتيا ومف ثـ أصبح فف  إلرث الذي ىو محصمو انعكاس لفمسفةالفنية لذا يعد امتدادا طبيعيا لذلؾ ا

ممموسة في ال اإلبداعيةني فامتمؾ تمؾ المحركات أنموذجا فنيا حضاريا لو مقومات ضمف النتاج الف العمارة
إشكاليا  استدعتىي إال مقوالت  ما المعماريةفالتكوينات  ، الفنية عبر الرؤية الخاصة بولقيـ إنتاج ا

 )بوابة عشتار(. كػػ وطابعيا اإلنشائي عماؿ الجداريةاألوارتبطت مع 

المعماري في العمؿ تحقيؽ بنيات عدة وضمف مجاالت عدة  تحددت في كيفيةثنا ىذا مشكمة بح           
مف أنساؽ فكرية  عةمجمو تباطيا بلتمؾ البنيات ومدى ار  التي ترتبط بالجانب العقائدي األبنيةومدى تحقيؽ 

  ومؤثرة. وىي تتمحور بالسؤاليف اآلتييف: ومادية وتقنية مجردة كانت أو ممموسة فاعمة

 .لألبنية المقدسةالمجاورة  البنىما ىي  .ٔ
 .األبنية المقدسةىؿ تسعى البنية المجاورة لتحديد المفاىيـ واألفكار في  .ٕ

 :أهمية البحث -ثانيا :

 االبنية المقدسةالبحث مف خالؿ ما يسمط مف ضوء معرفي عمى البنى المجاورة في  تتجمى أىمية         
ويكسب الخبرة لمباحثيف في ىذا  طمبة الفف والنقاد، نيف والمتذوقيف واالثارييف وكذلؾكما أف ىذا البعد يفيد الفنا

 يما.التطوير الحاصؿ فيلألبنية التي تتعمؽ بالجانبيف المعماري والفني و البنيات المجاورة المجاؿ عف ماىية 

 :هدف البحث -:ثالثا  

 .نموذجا()المحراب إ المجاورات البنائية لألبنية المقدسةتعرؼ 

 :حدود البحث -:رابعا  

 .انموذجا()المحراب  في األبنية المقدسةالفنية الموضوعية: المجاورات البنائية  -
 ـ. ٕ٘ٔٓالحدود الزمنية:  -
 مسجد الحنانة / النجؼ االشرؼ.محراب الحدود المكانية:  -

  :تعريف المصطمحاتخامسا : 
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 :البنية لغة -أوال:

أنيا تنطوي عمى داللو معماريو ترتد بيا إلى الفعؿ الثالثي )بنى_يبني،بناء،بنايو،بنيو(وقد تكوف البنية  - أ
قد تعني أيضا الكيفية التي شيد عمى نحوىا ىذا البناء أو  تكوينية ولكف الكممة ة العربية_ىي_في المغ ءالشي
 ٔذلؾ. 

والتركيب ويصور المغويوف العرب  استخداـ ىذا المصطمح عند العرب لمداللة عمى التشيد والبناء،-البنية : - ب
 ٕيتيـ لمبنى.و يرونو عمى انو التركيب والصياغة ومف ىنا جاءت تسم ءعمى انو الييكؿ الثابت لمشي

 :البنية اصطالحا  -ثانيا :

تعريؼ العالـ ليفي شتراوس،وجدناه يقرر بكؿ بساطو إف )البنية تحمؿ _أوال وقبؿ كؿ شي_طابع النسؽ 
فالبنية تتألؼ مف عناصر يكوف مف شأف إي تحوؿ يعرض لمواحد منيا، إف يحدث تحوال في باقي .أو النظاـ

 ٖ.العناصر األخرى(

مف  نسؽ* )إف البنية ليا -حيف يقوؿ: بياجيوتعريؼ عالـ النفس السويسري جاف  فتبنى الباحثاي
لو قوانينو الخاصة باعتبار نسقا في مقابؿ الخصائص المميزة لمعناصر،عمما بأف مف شأف ىذا  التحوالت

شأف النسؽ إف يضؿ قائما ويزداد ثراء بفضؿ الدور الذي يقوـ بو تمؾ التحويالت نفسيا، دوف إف يكوف مف 
  ٗف خارجو عنو(.تكو  عناصر أخرى أف تييب بأية او ىذه التحوالت إف تخرج عف حدود ذلؾ النسؽ،

 :التجاور لغة-:ثانيا  

 .٘ساكنو _الصقو في المسكف_ أعطاه ذمو ليكوف بيا جاره ويجيره -جاوره مجاورتو وجوارا :

 :اصطالحا  التجاور 

عند أرسطو تداعي المعاني لو ثالث صور منيا التجاور ويرجع مذىب التخير، تداعي المعاني إلى 
 . ٙالتجاور في الزماف والتجاور في المكاف، تجاور ،تقارب،اتصاؿ ب)إزاء( -قانونيف :

 )اإلطار النظري(: الفصل الثاني

 وقد تضمف المبحثيف اآلتييف:

 (:التشكيميةبنية الفنون ) المبحث األول
                                                           

1
 .23,ص1991ئثشاْٛى ,صكشٚب:يشكهّ انجُٛخ,داس يظش نهطجبػخ,يظش,- 
3

 .111,ص1991,داس انشإٌٔ انضوبكٛخ,ثـذاد, 2طالػ:َضشّٚ انجُبئٛخ كٙ انُوذ األدثٙ,ط, كضم- 
2

 .21ئثشاْٛى ,صكشٚب,يظذس عبثن,ص - 
4

 .22انًظذس  َلغّ,ص - 
1

 .141,ص 1999ػٕح نهزأنٛق ٔانطجبػخ ٔانُشش ٔانزٕصٚغ ,اعطُجٕل ,, داس انذ3,ط 1ئثشاْٛى يظطلٗ ٔ اخشٌٔ :انًؼغى انجغٛظ,ط - 
1

 .311,ص  1914,داس انؾضبسح انؼشثّٛ ,ثٛشٔد , 1,ط 1يشػشهٙ ,َذٚى ٔ اعبيّ يشػشهٙ : انظؾبػ كٙ انهـخ ٔانؼهٕو ,يغهذ - 



تطوير المدنفي الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية مؤتمر                                                            8102نيسان   
 
 

58 
 

أو مف العالقات تتوقؼ فييا األجزاء متشابكة  بنية ىي مجموعةلقد اتفؽ المفكريف عمى أف ال         
العناصر في تكوينو كنسؽ ، وعميو فالبنية ىي نظاـ مف العالقات التكوينية تتأسس مف خالليا االنجازات 

العممية األكثر أىمية في تركيب البنية ىي  التصميمية أو النتائج المترتبة عمى وفؽ تمؾ العالقات أي أف
العالقات القائمة بيف العناصر وفؽ الدالالت الكؿ الذي ينشأ بفعؿ ىذه العالقات عمى أف تمؾ العالقات يجب 

الوقت عمى البنية ذاتيا أف تكوف مبنية عمى أسس وانظمو تشكؿ فعال تحوليا في العناصر وتحافظ في نفس 
ئمة عمى يا يحكـ العالقات المتبادلة في مكونات العمؿ الفني نجد أف بنية الشكؿ قاأذا ما حاولنا النظر في

أو الييكؿ األساس ألي عمؿ  ولعؿ فكرة التصميـ العاـ ، ة التي تربط بيف أجزائوأساس نوع مف الروح الخفي
اإلضافات فني ىي أشبو بالجسد المادي الذي يصب فيو الفناف ىذه الروح لكي تستطيع أف تعيش أما في 

والتعديالت فيي بمثابة العواطؼ واألحاسيس واألفكار الكثيرة التي تجعؿ مف ىذا الكائف المؤلؼ مف روح 
العمؿ الفني في  لموحة.وكاف)أفالطوف( قد حدد أىمية تنظيـ مادةوجسد كائنا حيا يعيش ويتنفس داخؿ أطار ا

عض وجميعيا في اتجاه الكؿ والجماؿ في قولو )أف ما يؤلؼ الجماؿ ىو ارتباط األجزاء بعضيا نحو الب
كما أكد )أرسطو( عمى أىمية التناسؽ  .ٔ(ثؿ والتناسبف في التمامكشياء المرئية كما ىو في غيرىا ياأل
وفي ضوء  ،ٕووسط ونياية مف اجؿ تحقيؽ العظمة والتكامؿ والجماؿ ترابط أجزاء العمؿ الفني مف مقدمةو 

مكانيةالدور البنائي لمشكؿ  ذلؾ تبرز أىمية فالصفة  ،لعمؿ الفنيتجسيد الفكرة الجمالية الخالصة في ا وا 
المميزة لكؿ الروائع الفنية العظيمة وبغض النظر عف أصوليا، تكمف في الشكؿ المعبر و بنيتو ، ففي مثؿ 

لصفات المميزة تشترؾ فييا ىذه األشكاؿ تتخذ الخطوط واأللواف لتخمؽ ىيئة تثير انفعاالتنا الجمالية ، وىذه ا
كؿ العناصر الفنية المميزة،حيث يكوف كؿ عنصر ضروريا ال يمكف االستغناء عنو في المكاف الذي يقؼ 

أف يحدث تحوال في باقي  )فالبنية تتألؼ مف عناصر يكوف مف شأف أي تحوؿ يعرض الواحد منيا، .ٖفيو
عالقات مكونة مف مجموعة عناصر مترابطة و ية . وألف كؿ عمؿ فني ىو في حد ذاتو بنٗالعناصر األخرى(

 بعضياعالقات نائية عامة تحكـ ترتيب العناصر و تؤسس ليذا الرابط فيو ألبد أف يكوف خاضعا إلى خطة ب
تكار ،تعتمد استخداـ عناصر خمؽ واب يو عادة التصميـ الذي يعتبر عممية، وىذه الخطة ىي ما نسمالبعض
التصميمية كالوحدة والتكرار وغيرىا لتحقيؽ عمؿ  وتحديدىا وربطيا باألسس كالنقطة والخط والموف. بنائية

أي أنو بنية قبؿ كؿ شي فيو ليس مجرد  .٘فني يتسـ بالتماسؾ والتكامؿ الذي يحقؽ القيمة الفنية و الجمالية
تجمع لعناصر مختمفة دوف نظاـ رابط، لذا فأف التصميـ بنية تكشؼ عف الجانب الترابطي لألشكاؿ 

فيو  ،ىرية لمتكويف العاـلعناصر مف خالؿ داللتو عمى نظاـ العالقات الداخمية التي تحدد الخصائص الجو وا
، دوف العناصر المكونة لو ةأو حصره في مجرد مجموعو لذالؾ يمثؿ واقعا ذا خصوصية وتنفرد ال يمكف فيم

                                                           
1

 .21, ص1991, داس انًؼبسف, يظش, انوبْشح, 3يؾغٍ يؾًذ: ؿبٚخ انلٍ, دساعخ كهغلّٛ َٔوذٚخ, ط, ػطّٛ - 
3

 .9,ص 1991,يُشٕساد ػٕٚذاد ,ثٛشٔد _ثبسٚظ , 2دَٙ: ػهى انغًبل ,رشعًّ :ظبكش انؾغٍ ,ط, ْٕ ٚغًبٌ - 
2

ٛهخ انذنًٛٙ,سٚبع ْالل يطهك:ثُبئّٛ انشكم انخبنض كٙ انشعى انزغشٚذ٘ انؾذٚش ,أطشٔؽخ دكزٕساِ ؿٛش يُشٕسِ , عبيؼخ ثبثم ,كهٛخ انلٌُٕ انغً- 

 .13,ص 3114,
4

 .21,ص 1991ئثشاْٛى,صكشٚب : يشكهّ انجُٛخ ,يكزجّ يظش , داس يظش نهطجبػخ ,- 
1

بيخ, ٔصاسح انضوبكخ, يؼزض ػُبد ؿضٔاٌ:انشيض انزشاصٙ كٙ انزظًٛى انًطجٕع انًؼبطش, عهغهخ صوبكٛخ رظذس ػٍ داس انشإٌٔ انضوبكٛخ انؼبيخ, ٔصاسح انضوبكخ, انؼ- 

 .11, ص3111انضوبكخ, 
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في الرسـ فأننا نقصد  عف الشكؿ وىنا عندما نتحدث .ٔفيـ أو استيعاب القوانيف التي تحكـ وجوده وتحوالتو
أنو أكثر مف الشكؿ الفيزيقي ،حينما يكوف  ،شي محدود وفريدعمى الرغـ مف أف العمؿ الفني  ،شيئا مجردا

حيث يمكف فيـ البنية عمى أنيا نوع مف التركيب أو البناء الذي .ٕالشكؿ ىو أحد أىـ عناصر العمؿ الفني
كممة بنية إلى المفيوـ مرادؼ لكممة صورة مع التشديد عمى أىمية يكوف مف أنشاء الفكر العقالني )وتشير 

 .ٖ(شبكة العالقات القائمة بيف العناصر بما يسمح بظيور أشكاؿ جديدة مف المعاني أو الدالالت

التكويف الناجح ىو الذي يعرض بنية متماسكة تتمتع بالوحدة والتكامؿ بيف العناصر المختمفة لمعمؿ مف خالؿ 
عادة التنظيـ والتحميؿ والتركيب والحذؼ المعالجات  وتحديد األشكاؿ واستبداؿ  واإلضافةوعمميات التنظيـ وا 

أماكنيا أو أحجاميا ، والتحكـ في الدرجات المونية والقيـ الضوئية والمساحات وغير ذلؾ مف المكونات ، 
اإلخالؿ بتكامميا،وىذا ما  بحيث تبدو في النياية محكمة مترابطة مصيريا ال يمكف تغيرىا أو تعديميا دوف

 .ٗيمنح المتمقي شعورا بقدرة الفناف عمى صياغة عمميو وتقرير موىبتو و جيده اإلبداعي

 والفنوف التشكيمية مف الناحية البنائية ترتكز عمى مرتكزيف:

 :عناصر الفنون التشكيميةالمرتكز األول:  

سميت بالعناصر ألنيا قابمة لمتشكيؿ فيي مصدر ميـ لالبتكار وىي أدوات البناء فالعناصر ىي          
مفردات لغة التشكيؿ التي يستخدميا الفناف المصمـ وسميت بعناصر التشكيؿ نسبة إلى إمكانيتيا المرنة في 

 .٘كوف شكال كميا لمعمؿ الفنيوالتوحد مع بعضيا لت والتآلؼاتخاذ أي ىيئة مرنو وقابميتيا لالندماج 

( لمنقطة حضورىا في الكتابة والرسـ والتصوير والضوء ،والنقطة point مف عناصر الفنوف التشكيمية )النقطة
بداية والنقطة نياية لكنيا في ذاتيا ال قيمة ليا ،فيي تكسب أىميتيا مف وجودىا في إطار تنظمي كمي 

إلى مجموعو مف األعمدة ،ومجموعة األخرى قد تعطي شكال أقرب مجموعة مف النقاط قد تعطي شكال أقرب 
إلى الصفوؼ ومجموعة ثالثة قد تعطي شكال أقرب إلى البناء أو المبنى المائؿ عمى حسب ما بينيا مف 

 .ٙمسافات

.حيث أعتمد اإلنساف ٚ( )ىو عنصر بنائي في التصميـ وسيـ في الخصائص التعبيرية(lineأما )الخط
تعبير عف الخط كوسيمة لمتشكيؿ أو التعبير ال يقتصر في األداء الخطي دوف النظر إلى القيمة البدائي في ال

في ىذه  المتضمفالفنية التشكيمية المنبعثة فيو في ذاتو رحمو إيقاعية تأخذ قيمتيا مف النظاـ األيقاعي 
طا يقطعو مف المرحمة ، فقد كاف رجؿ الكيؼ بخط بأصابعو عالمات في الطيف الرطب أو يرسـ خطو 

                                                           
1

 .1994, انوبْشح, ػبنى انكزت, ؽبكع سشذاٌ :انزظًٛى كٙ انلٍ انزشكٛهٙكزؼ انجبة ٔ, ػجذ انؾهٛى - 
3

 .311_311,ص 3114, داس يكزجخ انشائذ انؼهًٛخ , ػًبٌ ,األسدٌ , 1صْٛش َٔغى ػجذ ؽٛذس ٔثألعى يؾًذ :دساعبد كٙ ثُٛخ انلٍ ,ط, طبؽت - 
2

 .11ئثشاْٛى,صكشٚب : يظذس عبثن ,ص- 
4

 .94,ص 1991, 119يغهخ انلٛظم,انؼذد, و انزكٍٕٚ كٙ انلٌُٕ انزشكٛهٙشبكش ػجذ انؾًٛذ :يلٕٓ, عهًٛبٌ-
1

 .121ص, 1999انوبْشح :, عبيؼخ ؽهٕاٌ, كهٛخ انزشثٛخ انلُٛخ, ئعًبػٛم ,شٕهٙ : انلـٍ ٔانزظًٛى - 
1

 .312, ص3111ػجذ انؾًٛذ: انزلظٛم انغًبنٙ ,دساعخ كٙ عٛكٕنٕعٛخ انززٔم انلُٙ,يطبثغ انكٕٚذ,, _شبكش 
1

 .121,ص.يظش , ة د, داس انُٓضخ, سٔثشد عٛالو :أعظ انزظًٛى , ,رش:يؾًذ يؾًٕد ٕٚعق ٔد.ػجذ انجبهٙ يؾًذ اثشاْٛى, عكٕد - 
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الخشب المحروؽ عمى سطح صمب ليحدد مساحات يعبر بواسطتيا عف األشكاؿ التي يراىا في عالمة 
صفة الخطوط أثر أكثر كبيرا في الربط بيف .ٔويحاوؿ تقميدىا عف طريؽ رسـ خطوط بأي مف الطرؽ البدائية

لصورة الناجحة ىي تمؾ التي الموضوع الذي يجري تصويري و الفكرة التي يريد المصور أف يعبر عنيا وا
تكوف فييا الخطوط األساسية متفقة مع الفكرة التي يعبر عنيا المصور أو الفكرة التي تالئـ طبيعة الشخص 
أو الموضوع الذي يجري تصويره عمى سبيؿ المثاؿ )عمؿ سيفونية مرئية( مف أعماؿ الفناف سناء البيس 

بر في مجموعتيا عف أثاث في رقصات شعبية أو تعبر عف تتمثؿ في إيقاعات متعددة لمنحنيات ودوائر تع
 .ٕعرايس المولد

(فيو صفو أو مظير لمسطوح التي تبدو لنا بو نتيجة لوقوعيا الضوء عمييا ،والموف colorأما عف )الموف 
نعمة كبرى مف نعـ اهلل فيو نور البصر وفرحة لمنفس ووسيمة ىادفة مف وسائؿ التعبير والفيـ و الموف قوة 

وجبة تؤثر في جيازنا العصبي وىو عامؿ كبير في تقدير شكؿ األشكاؿ وحجوميا وفي تقدير األبعاد م
.لقد أستخدـ الفناف القديـ مواد التربة ٖاآلثاروالمسافات، ومعرفة اإلنساف لأللواف واستخدامو ليا قديمة سجمتيا 

لواف مشتقة مف ىذا األصوؿ الضعيفة التربة والمواد الحيوانية و النباتية في عمؿ المساحيؽ الممونة وكانت األ
في شدتيا كما كانت األلواف مشتقة مف ىذا األصوؿ الضعيفة في شدتيا كما كانت األلواف النقية نادرة 

، أما في العصر الحديث فقد أحدث العمـ ثورة في الموف فمف المستطاع  ندرتيااالستعماؿ بسبب عمو ثمنيا و 
 . ٗيؽ األلواف الكيميائية التركيب الثابتة التقنيةأف نضع بسيولة الصبغات ومساح اآلف

تعقيدا مف  أكثر( تكوف صياغة المساحة في التصميـ أو التكويف  يعتبر areaأما في ما تخص )المساحات
النقطة او الخط ويتوقؼ ابرز المساحات عمى موضوعاىا عمى السطح ،وذالؾ حجميا مف حيث الصغر 

ودرجتيا أو ألوانيا و ارتباطيا بالمساحات األقوى في التصميـ أو التكويف والكبر والسبب بيف بعضيا البعض 
)أف توزيع المساحات ...الخ.أف أي عمؿ فني البد أف يحتوي عمى مساحات لونيو أو تقسيمات في المساحات

موضوع العمؿ الفني و األسموب الذي يرى الفناف انو يعبر بو عف نفسو مف خالؿ ىذا  بطبيعةيرتبط 
 (.٘الموضوع

( خامس العناصر الفف وىو المظير الخارجي لمموضوع أو الرسـ،الخط الخارجي، الييأة formويأتي )الشكؿ
صر األساسية في مجموعو مف الخطوط بمسارات مختمفة تحدد الشكؿ أو الييئة. الشكؿ بوصفو أحد العنا

خمؽ التكويف فيو النظاـ الداخمي الذي يبعث الحياة في التكويف و العمؿ الفني ال يوجد إال مف خاللو،والشكؿ 
.يعد السياج الخارجي لمتكوينات الفنية و الكياف ٙىو الذي يصبغ العمؿ الفني بمعناه وبعمة وجودة وحياتو

                                                           
1

 .131, ص 1914, , داس انُٓضخ, يظش4ػجذ انلزبػ:انزكٍٕٚ كٙ انلٌُٕ انزشكٛهٛخ, ط, سٚبع- 
3

 .122انًظذس َلغّ ,ص-  
2

 .99,ص 1913انٓٛئخ انؼبيخ انًظشٚخ نهكزبة ,ؽغٍٛ ػهٙ:انضخشكخ, يطبثغ , ؽًٕدح-  
4

,  3119,يكزجخ انًغزًغ انؼشثٙ نهُشش ٔانزٕصٚغ ,ػًبٌ األسدٌ ,  1ؿٛش,خهٕد ثذس ٔيؼزظى ػضيٙ انكشاثهٛخ :يجبدئ انزظًٛى انلُٙ ,ط-  

 .131ص
1

 .94انًظذسَلغّ ,ص- 
1

 .229د, ص -انوبْشح, يظش, ةعبٌ ثشد نًٙ:ثؾش كٙ ػهى انغًبل, د:إَٔس ػجذ انؼضٚض, داس انُٓضخ,  - 
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ضموف العمؿ الفني بطريقة فنية تساعد عمى أبراز اإلحساس الداخمي ليا وأف وظيفة الشكؿ ىو اإلعالف عف م
 .ٔالجمالي كما ينبغي أف ترتبط كؿ األشكاؿ الموجودة في الوحدة األساسية

(لقد التعدد في االختالؼ في المممس ذا فائدة حيث ال يفيد textureأحد عناصر المكونة لمعمؿ الفني ىو)المممس
عمال جماليا، وتزيد في الثروة البحرية في األعماؿ الفنية ويرتبط اختيار في الدالالت عمى المادة فقط بؿ تعد 

الفناف لمخامة التي يستخدميا بالمممس الذي يريده ،فمممس الرسـ الزيتي يختمؼ عف مممس رسـ بالفحـ أو القمـ 
أف االختالؼ في .ٕالرصاص أو الموف الباستيؿ ، كما أف مممس الحجر أو الرخاـ يختمؼ لكؿ منيا عف األخر

المظير اإليحائي لمسطوح المممسية مف الممكف أف تعكس تباينا في الغرب والبعد ،فيظير وكأف المالمس الخشنة 
تبدو أقرب إلى بصر المتمقي في حيف أف المالمس الناعمة تبدو وكأنما أبعد مف تمؾ الخشنة... فيذا اإليياـ 

وبالتالي يؤسس ناتجا جماليا داخؿ .ٖس بالعمؽ)ثالثي األبعاد(باالختالؼ المسافي سيولد ناتجا يتحقؽ اإلحسا
فضاء التصميـ.أضافة إلى ذلؾ نالحظ االختالؼ في مممس أنماط الكتابات بالمغات المختمفة فتمؾ التي نراىا 
عمى حجر رشيد تختمؼ في مممسيا عف الكتابة عمى صفحات الورقة،وال يرجع ىذا االختالؼ إلى مجرد الشكؿ 

 .ٗ colorولونا   materialالتي يوجد عمييا الشكؿ مادة groundبؿ يرجع أيضا إلى نوع األرضية   formفقط

( عمى الفناف االىتماـ الكبير موضوع الشكؿ و األرضية ألف الشكؿ ىو الجزء الياـ groundأما )األرضية 
الحجـ والبساطة و التقيد و والذي يختمؼ في صفاتو المرئية عف األرضية ويكوف االىتماـ مف حيث التركيب و 

.يالحظ أف الفناف ينشى عند  ابتكار الشكؿ نفسو فراغات داخميو تصبح أيضا جزءا ىاما مف ٘التبايف و النسبة
العمؿ الفني أو التصميـ ولكنيا تمثؿ األرضية أو الييئة السمبية فيو وليا مساحتيا الخاصة و شكميا وقيمتيا في 

ـ أف يعني باألرضية أو المساحات السمبية كميا سواء كانت حوؿ الشكؿ أو التصميـ و لذا يجب عمى المصم
ناشئو بداخميا كما يعني بالشكؿ أو المساحات االيجابية وأف يوجد بينيا دائما عالقة قوية بحيث يعطي لألرضية 

ىي الشكؿ وتارة  ما لمشكؿ مف قيمة جمالية ،وقد يتبادؿ الشكؿ واألرضية االىتماـ فتارة تظؿ المساحة االيجابية
 .ٙأخرى تصبح المساحة السمبية ىي الشكؿ وتصبح االيجابية ىي األرضية

 :أسس التنظيم الشكميالمرتكز الثاني: 

عمؿ مؤثر فيي  وىي العالقات أو خطو لتنظيـ أو السيطرة عمى الطرؽ التي تتخذ فييا العناصر النجاز       
أىـ الوسائؿ التنظيمية التي تشترؾ مع العناصر البنائية في عالقات رابطو تسيـ في تماسؾ تمؾ األجزاء معمنو 

 -وىي : ٚوحدتيا التصميمية التي ىي ىدؼ الفناف

                                                           
1

 .11,ص 3111,انًإعغخ انؼشثٛخ نهذساعبد ٔانُشش ,يطجؼخ انغبيؼخ األسدَٛخ ,ػًبٌ , 1ػضاو :انزظًٛى ؽوبئن ٔكشضٛبد ,ط, انجضاص-  
3

 .213سٚبع , ػجذ انلزبػ :يظذس عبثن ,ص-  
2

انلزبػ :انشكم ٔانؼالهبد انُبرغخ كٙ انؼًهٛبد انزظًًٛٛخ صُبئّٛ األثؼبد )دساعخ رؾهٛهٛخ( أطشٔؽخ دكزٕساِ ؿٛش يُشٕسِ ,كهٛخ  انشثٛؼٙ,ػجذ-  

 .11,ص 1991انلٌُٕ انغًٛهخ ,عبيؼّ ثـذاد ,
4

 .211سٚبع, ػجذ انلزبػ :يظذس عبثن  ,ص  - 
1

, يكزجخ انًغزًغ انؼشثٙ نهُشش ٔ انزٕصٚغ ,ػًبٌ 3119,  1ٖ انزظًٛى , طيؾًذ ػجذ انٓبد٘ ٔ يؾًذ ػجذ هللا انذساعٛخ :يجبد, ػذنٙ -  

 .11_األسدٌ, ص 
1

 .32خهٕد ثذس ؿٛش ,يؼزظى ػضيٙ انكشاثهٛخ :يجبدٖ انزظًٛى ,يظذس عبثن ,ص-  
1

 .11انشثٛؼٙ,ػجبط عبعى :يظذس عبثن ,ص -  
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بروز  ( أف أىمية ألتبايف في التصميـ تكمف في جعؿ العناصر الميمة فيو أف تبرز فضال عفcontrast )التبايف    
التصميـ بصوره كاممة ولموصوؿ إلى اليدؼ المطموب فأف المصمـ يجب عميو األخذ بألعتبار  حداثة الفكر أو 

أحداىما ابيض واألخر ..وىناؾ أساليب فنيو ييدؼ فييا الفناف إلى االقتصار عمى لونيف فقطٔاختالفيا عما حوليا
في األعماؿ اليونانية فقد يعتمد الفناف عمى لونيف  اسود دوف أي تدرج في ألواف الرمادي متوسط حيث نجد ذلؾ
 . ٕاألبيض  و األسود فقط دوف أي تدرج في األلواف الرمادية بينيا

( ىو مف ضمف الخصائص األساسية التي تمعب دورا ىاما في تقيـ balanceوأما العالقة الثانية ىيو )التوازف
واف التوازف ىو القاعدة األساسية التي يجب توافرىا  .أليو العمؿ الفني وأثاره اإلحساس براحو نفسيو حيف النظر

في كؿ تكويف أو عمؿ فني سميـ،وىو بمعناه الشامؿ يعبر عف التكويف الفني المتكامؿ عف طريؽ حسف توزيع 
 .ٖالعناصر والوحدات واأللواف.وتناسؽ عالقتيا ببعضيا وبالفضاء المحيط بيا

يمكف عده جزءا ال يتجزء مف أدراؾ النشاط في العمؿ الفني عموما ( proportionality فيما يخص )التناسب
والتصميـ بشكؿ خاص ،ذلؾ ألنو مقياس حقيقي ومحكـ ، تنبني عمى أساس شبكو العالقات البنيوية )الكمية 

منشأة  –.ومف دراسة الكثير مف األعماؿ  الفنية الكالسيكية )لوحات زيتية ٗوالجزئية ( في العممية التصميمية
..( فأنو قد ظير أف ىناؾ نسبا معينة في تصميميا فاكتسب تقديرا جماليا مف الجميع .أواف زخرفيو –ندسية ى

وىذه النسب بيف العالقات الرياضية في تقسيـ الخطوط أو المساحات أو الحجـو في التصميمات الفنية ميما كاف 
دراسة الكثير في ..الخ( كما .ارية والديكورالغرض منيا )في اإلعالف وفي التصوير وفي الرسـ واليندسة المعم

ت لنيضة أف ىناؾ نسبا معينو قد تكونالقديمة وأعماؿ كبار الفنانيف في عصر ا واإلغريقيةمف المعابد العصرية 
 .٘في تصميـ بعض األعماؿ الفنية التي نالت تقدير مف الكثيريف

( رابع العالقات أو أسس التنظيـ ولو دورا الياـ التي تعتمد عمييا في تصميـ rhythm و يأتي التكرار أو )اإليقاع
العمؿ الفني المرئي ،ولذلؾ فقد يعتبر في بعض األحياف عنصرا مف عناصر العمؿ الفني وأساسا مف أساسة 

لى الموف أو مف ويعرؼ اإليقاع في الفف التشكيمي بأنو الفواصؿ الزمنية التي تحتاجيا العيف لالنتقاؿ مف الموف إ
 .ٙشكؿ إلى شكؿ 

( الييمنة تعتمد الرغبة في توخي السيادة في العمؿ الفني عمى جذور سيكولوجية  في dominace أما)السيادة
النفس البشرية وتعتبر مف الدوافع التي تجمب انتباه المشاىد ، في التصميـ الفنية تتطمب وحده الشكؿ أف تسود 

مؿ الفني جزء يناؿ بعض الخطوط أو بعض األلواف أو المساحات أو المالمس معينو ، وذلؾ لكي يكوف في الع
 األولية في الفف و االنتباه إلية ،وىو ما نسميو بحركة السيادة وقد  يكوف في الصور شكؿ إنساف أو منزؿ أو 

                                                           
1

 .41,ص  3111اد ,ثـذ, عبيؼخ ثـذاد, ػضاو َٔظٛق عبعى :أعظ انزظًٛى انلُٙ, انجضاص-  
3

 .111سٚبع ,ػجذ انلزبػ : يظذس عبثن ,ص  - 
2

يؼزض ػُبد :انشيض انزشاصٙ كٙ رظًٛى انًطجٕع انًؼبطش , عهغهخ صوبكٛخ رظذس ػٍ داس انشإٌٔ انضوبكٛخ انؼبيخ ,ٔصاسح انضوبكخ , ؿضٔاٌ -  

 .11,ص  3111,
4

 انوشِ ؿٕنٙ , يؾًذ ػهٙ ػهٕاٌ :عًبنٛبد انزظًٛى كٙ انشعٕو يب ثؼذ انؾذاصخ ,أطشٔؽخ دكزٕساِ ؿٛش يُشٕسِ ,كهٛخ انلٌُٕ انغًٛهخ  ,عبيؼخ-  

 .114,ص 3111ثبثم , 
1
 .321سٚبع ,ػجذ انلزبػ :يظذس عبثن ,ص  -  
1
 .39,ص 1993, اسثذ -االسدٌيؾًٕد يؾًذ ٔ اخشٌٔ :انزشثٛخ انلُٛخ أطٕنٓب ٔطشم رذسٚغٓب , , طبدم -  
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 .ٔشجره ىو مركز السيادة في العمؿ الفني

أجزاء  يف تتالئـحوىي أحد العالقات في العمؿ الفني التي مف خالليا تتحقؽ الوحدة الجمالية  (unit و)الوحدة
فالنظاـ أو التنظيـ لمعناصر قد يبدو وبسيطا أو معقدا غاية التعقيد ، وقد  .الفني في نظاـ يمكف تبنية ءالشي

.الوحدة ال تتـ وفقا لقاعدة و أنما اإلحساس ٕيؤسس عمى واحدة أو أكثر مف الخصائص المميزة ىذه العناصر
خر، بحيث لو حركنا عنصرا مف مكانو يمينا أو بنوع مف االندماج لمجموعة العناصر بعضيا مع البعض األ

شماال أو لو زدنا مف حجمو أو أنقضا منو ، أو غيرىا لونو أو مالمحو ألثر ذلؾ في ىيئة ، وحينئذ ندرؾ الوحدة 
 .ٖبمعنى الترابط وندركيا أيضا معنى التماسؾ و االندماج و التداخؿ والنسيج الذي يحكـ ربط كؿ عنصر باألخر

وعممية تضاد خفيفة أو ظاىره لممسحة  عمؿ فني ناتج توجد عممية انسجاـ ( أف في كؿharmony و)االنسجاـ
إلى ما  ضافةالعامة. فالمصمـ أو الفناف يطالب بمراعاة مدلوؿ الفضاء ومدى انسجامو مع العناصر المرسومة إ

ر يستمـز دراسة مبدئية يحدد طبيعة العمؿ الفني تماشيا مع حدود إطار الصور، وأف الجميع بيف ىذه العناص
لنسبيا أو العالقات بيف الحجـو في األجساـ الثالثية األبعاد كما تتطمب دراسة المسافات الفاصمة بيف كؿ منيا 

.ويعتمد األمر أيضا عمى ذوؽ الفناف و أسموبو في تكويف التصميـ و أداءه لممعنى ٗلخمؽ إيقاعات مقبولة جماليا
 .٘ـ لو المعنى الجمالي المرتبط بالموضوع واألسموب واليدؼبوضوح وجمالية ، أي أف االنسجا

( يعتبر عف حركو متطورة في انتظاـ و أذا ترتبط الحركة بالحياة لذلؾ يتعاطؼ اإلنساف pheasant أما )التدرج
ة ، كما مع التدرج ويعتبره أداة طبية لمتعبير الفني سواء في الفنوف التشكيمية أو السينما أو المسرحية أو الموسيقي

تعود أىميو في العمؿ الفني إلى نوعيو ىذا التدرج حي نشاىد ىنالؾ التدرج الواسع المدى يبحث اإلحساس 
بالراحة واليدوء والتدرج البديع الذي ينقؿ العيف سريعا مف حالو إلى أخرى متضادة ليا فيرتبط سيكولوجيا بالصراع 

 .ٙوالقوه

( ىو عكس النمطية والرتابة إلى تشعر الناظر بالممؿ في العمؿ الفني ومف اجؿ جعؿ varity أما عف )التنويع 
 .ٚالعمؿ الفني مشوقا 

 :مجاورات العمل الفني: المبحث الثاني

عالقة التجاور ضمف مجاالت اىتمامنا ىي نظـ مف العالقات الطبيعية تفرضو خصائص كؿ منيا           
وف تحديد أنواع التجاور بالسمب أو اإليجاب فيو الخصاـ أو التنافر في في مجاؿ عمؿ االثنيف ،وىنا قد يك

بعض األحواؿ مجرد تجاور مكاني ال تفاعؿ فيو ال سمبا وال أيجاب فأي تجاور مف ىذا النوع ىو ما نجده 
                                                           

1
 .31انًظذس َلغّ ,ص  - 
3
, ص  1991َبصبٌ : ؽٕاس انشؤٚخ , د كخش٘ خهٛم , يشاعؼخ عجشا ئثشاْٛى عجشا , داس انًأيٌٕ نهزشعًخ ٔ انُشش , ثـذاد , , َٕثهش - 

99_111. 
2
 .31 , ص 1991,انوبْشح,  3يؾًٕد : هضبٚب انزشثٛخ انلُٛخ , ػبنى انكزت , ط, انجغَٕٛٙ - 
4
 .24يؾًٕد يؾًذ طبدم ٔعٓبد عهًٛبٌ ػًبس٘ ٔ يؾًذ ػهٙ انغٛذ : انزشثٛخ انلُٛخ أطٕنٓب ٔطشم رذسٚغٓب , يظذس عبثن , ص - 
1
 .21ػضاو َٔظٛق عبعى : أعظ انزظًٛى انلُٙ , يظذس عبثن ,ص , انجضاص -  
1
 .112سٚبع ػجذ انلزبػ : يظذس عبثن,ص-  
1
 .3111انزظًٛى ٔانغٛبعخ ,يكزجخ انلزؼ , ثـذاد ,  َظٛق : يبثٍٛ, عبعى- 
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االيجابية المتفاعمة والسمبية ألمتناظرة أو التجاور المكاني  المتجاوراتوىذه  ، ٔبيف الثقافة مضمونا ورموزا
تقسـ مفاىيمو وفؽ البيئة الزمانية أو المكانية حيث يكوف التجاور في مفرده يقترب مف الخصاـ أكثر مف 
الوفاؽ وىنا يكوف التفاعؿ بينيما مفقودة باإلضافة إلى ذلؾ أف يعمؿ بمينو ليس بمجرد وسيمو نقؿ أو توسيع 

رة االنتشار بؿ انو يقوـ بتحديث نوع األفكار وتجديد معطياتيا  وتطوير أدواتيا وأساليب صيغتيا وتتجاور دائ
مع إيقاعات العصر بكؿ ما يتـ مف حيوية أف المعطيات التي تسمح لنا بالوصؼ الموضوعي في مجاؿ 

.مف ٕلقياس المادي قميؿ النفع الدراسات التشكيمية ال تمكننا مف االستنباط المعنى أال  في حالو أف يكوف ا
مالمح التوجو الجديد في ىذه التجربة ىو القدرة الرقيقة عمى اإلحساس بالتجاور بيف نتاجات الفنوف وفؽ 

العالـ يتميز بمجاالت مف التجاور ولى والف تأثيرات بيئيو مكانيو وزمانية وىو توجو ما بعد حداثي بالدرجة األ
غير المتجانسة وتولد التمقائي الميوؿ بتفاصيؿ كثيرة مف ناحية أخرى ،حيث بيف كافو الظواىر المتجانسة و 

يحضر الفف فعميا كمنظومة تنظـ جميع أجناسو المفردة التي تتداخؿ فيما بينيا وتخضع لمياـ النشاط الفني 
ى جانب بجممو في ىذا العصر أو ذلؾ وكؿ فف مف الفنوف ما ىو أال تعبير عف قوانيف اإلبداع الفني عامو إل

ظواىر الواقع بصوره أفضؿ مف  .والجنس الفني يعكس بعضٖخصوصية في امتالؾ تفرد الذي ال يتكرر
وغيره بصوره اقؿ وثالث ال يعكس شيئا عمى اإلطالؽ،فالرسـ عمى سبيؿ المثاؿ ال يستطيع ترجمو كالـ  غيره

 ال يمكف أف يفعؿ الرسـ ىكذا.  الناس مباشره،أما النحت يبرز بوضوح تعبيرية انسجاـ الجسـ مع حجمو وىذا

 -إلى : فوتصنؼ المجاورات العمؿ الفني حسب رأى الباحثا

ويفكر في الحياة  لما يحيطو في الكوف، رنظعندما شرع اإلنساف ي-:المجاورات مف داخؿ إطار الفف -ٔ
وسمؾ في تعبيره  اخذ يعبر عف تصوراتو و أفكاره واالنطباعات التي تركتيا فيو، االجتماعية ومعانييا وقيمتيا،

عف ىذه األمور سمبا مختمفة،ليعبر في بعضيا عف مظاىر الكوف و الحياة تعبيرا فنيا،خمقو عمى ىيئو قطع 
  ٗفنيو أو أدبيو يمكف أف تكوف رسما أو نحتا أو عماره

قة ( يمكف اف نعد تداخؿ البنى بيف الشكؿ المعماري وفف التشكيؿ سببًا لتميز العالarchitecture)العمارة
البنائية بيف االثنيف مف خالؿ العناصر المكونة ليما فضال عف المعايير التي تكشؼ لنا األرضية المشتركة 
والتي يمكف اف نستخدميا في دراستنا كمسوغات إلبراز مدى التقارب واإلمكانات المتبادلة والمتداخمة بيف 

تشترؾ معيا في كثير مف  ، ت صمة بيااالتجاىيف.فالعمارة تعتبر شكاًل مف أشكاؿ الفنوف الجميمة وذا
ضفاء الجماؿ المبيج في التكوينات واف أساس العمؿ فييا ىو كونة ليا كالخياؿ والحس المبدع و العناصر الم ا 

ولكف العمارة تعمو عمييا لكونيا فنًا  ، التصميـ. واف مف اقرب الفنوف و أوثقيا صمة بيا ىو الرسـ والنحت

                                                           
1
 .3114ػجذ انوبدس : انزغبٔس كٙ انلضبئٛبد انؼشثٛخ انًشكض االػاليٙ ,هُبح انغضٚشح كٙ هطش,انٕسم انًوذيّ ثزبسٚخ , طبسػ-  
3
 .13,ص 1991, 1رٕدٔسف : انشؼشٚخ , رشعًخ شكش٘ انًجخٕد ٔسعبء ثٍ عاليخ ,داس َٕٚـبل ,انذاس انجٛضبء ,ط - 
2
 .11-11,ػًبٌ ,ص  3111, 1ؽغٍٛ :رذاخم أعُبط انلٍ ,د : د.ؽغٍٛ يغهى عًؼخ ,ط, عًؼخ - 
4
شجش,صٚذاٌ َؼًّ خضٛش:األثؼبد انلكشٚخ ٔانغًبنٛخ كٙ انلٍ انؼشاهٙ انوذٚى ٔاَؼكبعبرٓب ػهٗ انُؾذ انؼشاهٙ انؾذٚش,سعبنخ  - 

 .39,ص3114يبعغزٛش,ثبثم,
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. أف تجنيس العالقات البنائية في العمارة والفف التشكيمي ٔية تتعمؽ بأربعة إبعادوظيفيًا واف معالجتيا الفن
التي تستخدـ الجانب التعبيري والذاتي في أشارة إلى إقصاء الظاىرة  ، ينطمؽ وفؽ تقنيات أساليب االنجاز

بناءىا الداخمي  الطبيعية وىي سمة قد مثمت القاسـ المشترؾ لألجناس المعمارية والتشكيمية والتي عززت مف
.والعمارة رغـ شكال بنيتيا ،وباعتبارىا واحد مف أجناس الفف ٕبغية إيجاد معادؿ بصري أساسو الشكؿ اليندسي

التشكيمي الميمة ،تتأثر بنوعية البنية الثقافية لمعصر ، وتتحد بنظـ مف المرجعيات و األفكار العاممة كحقوؽ 
إفرازات الحضارة ،وتتصؿ وتعبر عف فمسفو الحضارة التي تنتمي  فكريو ضاغطة في زمانيا ومكانيا ،فالعمارة

فالعمارة السومرية التي استحالت إلى عدـ بفعؿ ارتكازىا إلى قدسيو الطيف ، ىي في فمسفتيا عماره  .ألييا
 .ٖروحيو ،عاشت لزمانيا ولروحانيتيا وأنظمتيا الميتافيزيقية

والمتكامؿ مع فف العمارة كجانب  تزيني ،ومعرفو األجر المزجج ( خاصة ،المتداخؿ sculpture أما )النحت
. وىذه الزخارؼ تحمؿ أبعاد فكريو ٗوالذي جاء معناه الخزفي الرمزي )بما احتواه مف إشكاؿ حيوانيو ونباتيو (

 ،تشير كؿ واحد منيا كوحدة زخرفيو في تأليفيا إلى معنى ال ينقطع في مضمونو مما تناولو الفناف الرافديف
في عصور الحضارة العراقية المتعاقبة ،فالشجر والنخمة رمز الحياة ، فيما األسود رمز العالـ السفمي الذي 

ويرى تاريخ الفف في النحت شأف .تتفجر منو الحياة و استنادا إلى ىذا العمؿ الفني وما يحممو مف بعد فكري
 -ثة أنظمة تشكيميو ىي:ثال.أجناس الفنوف التشكيمية األخرى ، باعتباره نشاطا أخالقيا

 .األوؿ منيا يتصؼ بنسخ التجربة الخارجية وترديدىا حيث يقع ضمف أسموب المحاكاة

 .ذاتيو لمفناف يؤوؿ  بيا ما ىو خارجي ضمف األسموب التعبيري والثاني ينشأ كقراءة

 .٘أما الثالث فيو ما يعرؼ باألسموب التجريدي حيث يكوف نظاـ الشكؿ ال موضوعي

 –:المجاورات في المحيط الخارجي لمفف في حيف أف

تدفعو إلى العمؿ الفني أف لمبيئة األثر الكبير عمى اإلنساف،فيي أساس مادة حضارتو التي           
واف أدراؾ األبعاد البيئية والفكرية ىي أساس تكويف الثقافة العامة لمعصر ،أو الحقيقة الزمنية التي  ،واالبتكار

المعبر عف ثقافة العصر ،وىناؾ توازف مستمر بيف الفكرة والفف لزمف معيف شخص فييا العمؿ الفني 
) شعاع فكري ٙواحد)بعصر واحد .وقد شكمت حضارة العراؽ القديـ بجوانبيا المختمفة ،محطة انطالؽ وا 

أدبيا(  يا ،نو نف معتقداتيا الدينية ، حضاري في العالـ القديـ ،حكمو ماؿ ىذه الحضارة )بيئتيا االجتماعية،
                                                           

 .19ص , 1992, ساط انخًٛخ, كٙ انلٍ ٔانؼًبسح,يكزجخ انٛوظخ انؼشثٛخ يجبد٘ء, شٛشٍٚ ئؽغبٌ شٛشصاد -1
3
عبيؼخ ثـذاد/ كهٛخ انلٌُٕ انغًٛهخ/  .) أطشٔؽخ دكزٕساِ( انجٛبرٙ,طبؽت عبعى ؽغٍ ثُذس:ئشكبنٛخ انزغُٛظ كٙ رشكٛم يب ثؼذ انؾذاصخ , - 

 . 123ص, 3114هغى انلٌُٕ انزشكٛهٛخ,
2
 .119.,ص3111, االسدٌ, :انلٌُٕ انلشػَٕٛخ , , داس يغذالٔ٘ نهُشش ٔانزٕصٚغ طبؽت,صْٛش-  

يٕسركبٌ,أَطٕاٌ :انلٍ كٙ انؼشام انوذٚى,د:ػٛغٗ عهًبٌ ٔعهٛى طّ انزكشٚزٙ , عهغهخ انكزت انلُٛخ ,يطجؼّ األدٚت انجـذادٚخ ,ثـذاد - 4

 .443,ص1911,
1
 .119طبؽت,صْٛش :انلٌُٕ انلشػَٕٛخ,يظذس عبثن ,ص - 
1
 .41,ص1919ُْٕٚؾ,سُٚٛخ :انلٍ رأٔٚهّ ٔعجٛهّ ,د:طالػ ثشيذا ,يُشٕساد ٔصاسح انضوبكخ ٔاألسشبد انلُٙ,ديشن, - 
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مف خصوصية وتميز بمراحميا المختمفة منطمقا مف التعرؼ عمى البيئة الطبيعية والجغرافية التي حكمت ذلؾ 
الحاسـ في سير الحضارة  .وعمى الرغـ أف اإلنساف ىو العامؿٔ،في انعكاسو عمى المنجز الفني ليذه البالد

.وحضارة وادي ٕمى ىيئة تفاعؿ بينة وبيف بيئتوبيد أنو ينبغي أف تنظر إلى أثر اإلنساف )نتاجو( ع ،والتاريخ
الرافديف توافرت ليا أسباب قياـ حضارة راسخة ،أوفر حظا مف غيرىا ،إذ كاف ليا شأف في ازدىار وتطور 

الديني ،وخاصة في الجنوب مف بالد  –وقد كاف النمط التنظيـ االجتماعي .مدينتيا عبر حمقاتيا المتعددة
اؿ الفف ذات الفكر الديني ،والذي كاف المحرؾ الزدىار وتطورىا وليمقى ذلؾ الرافديف انعكاسو عمى أعم

اىتماما وما يحممو مف مضموف ،عبر معالجات ارتبطت بالتطور الحضاري و إفرازاتو في المجاالت المختمفة 
نا في ،فقد كاف الفناف العراقي القديـ حرا في تطويع المنظر الخارجي األشياء الطبيعية وحسب مشيئة أمعا

 .ٖالتعبير عما ىو أكثر صدقا وثباتا

 :البنية الدينية -أوال:

لقد تأثر فناف العالـ القديـ بالعديد مف العوامؿ ،التي جعمت مف فنو يسير وفؽ نظاـ معيف ،ومف ىذه         
الدينية ،أذاف العاطفة الدينية  العوامؿ العقيدة الدينية ، فكؿ إنساف يرى نفسو ممزما باتخاذ موقؼ أداء ألمسألة

القدماء خاصة عند  ؿ الفف لدى ألعراقييفأذا لعبت العقيدة الدينية دورا كبيرا في تشكي.ٗال يمكف استئصاليا
مية منوعات الفنية ، وظيفة لمروح ، وعوضعوا إليو حتى أصبحت ىذه المصو السومرييف فقد شكموا معبودات 

 .٘في كؿ األشكاؿ

لواضح بيف األعماؿ الفنية والديف ،أف المعتقد الديني كاف ىو األساس الذي ينظـ حياة وسبب االرتباط ا
فعند قراءة المنظومة الدينية في .ٙالدينية بحيث يعد ذلؾ اعترافا "لما لمفف مف قيمو كبرى عند الشعوب "

ية ضمف النطاؽ الحضارات القديمة كحضارة وادي الرافديف يالحظ مف خالؿ فنونيا سيطرة المواضيع الدين
المجتمعي وكانت الفنوف اليونانية القديمة تمتاز بأنيا فنوف تبنى عمى االبتكار الشخصي ذو الغرض 
االجتماعي وكاف الفناف أكثر أفراد المجتمع احتراما ،الف الفف كاف يعبر عف حاجات اجتماعية عامة وخاصة 

ي األخرى كانت متصمة اتصاال وثيقا ولـ ينحصر عمى طبقة معينة والفنوف المسيحية واإلسالمية ى
. والجانب الديني تقمص ٚبالمعتقدات الدينية واالجتماعية حيف كانت العمارة اإلسالمية تعبر عف تمؾ الروح

شعبية بالفنوف ،االبتعاد عف المواضيع ذات الطابع الديني في مرحمة الحداثة عمى الرغـ مف وجود بعض 
 أنيا ليست بكثافة الفترات السابقة ووصوال إلى ما بعد الحداثة التي قالت األعماؿ التي تتعمؽ بيذا الصدد إال

                                                           
1
 .14شجش,صٚذاٌ َؼًّ خضٛش :األثؼبد انلكشٚخ ٔانغًبنٛخ كٙ انلٍ انؼشاهٙ انوذٚى ,يظذس عبثن ,ص- 
3
 .1,ص1912ٚخ ؽضبسح ٔاد٘ انشاكذٍٚ,يطجؼخ انؾٕادس,ثـذاد ,,انٕعٛض كٙ ربس1طّ:يوذيّ كٙ انزبسٚخ انؾضبساد انوذًٚخ ,ط, ثبهش- 
2
 .9,ص1991كٕص٘ :أصش انًغزًغ كٙ ركٍٕٚ انوغى انغًبنٛخ كٙ عٕيش أكذ ,يغهخ كٌُٕ ػشثّٛ ,, سشٛذ- 
4
,انًإعغخ انؼشثٛخ نهذساعبد ٔانُشش 3,ط3ٔرٛبساد انلهغلخ انًؼبطشح كٙ كشَغب د:ػجذ انشؽًٍ ثذٔ٘,ط ثزشٔثٙ:يظبدس 

 .212,ص1991,ثٛشٔد,
1
 .31,ص1999,داس انُٓضخ انؼشثٛخ نهطجبػخ ٔانُشش ,ثٛشٔد,1سٔاٚخ ػجذ انًُؼى:انؾظ انغًبنٙ ٔربسٚخ انلٍ ,ط, ػجبط - 
1
 .9,ص1911.داس انغبيؼبد انًظشٚخ,االعكُذسٚخ,1ح انلٌُٕ انغًٛهخ ,طأثٕ سثبٌ,يؾًذ ػهٙ :كهغلخ انغًبل َٔشأ-  
1
 .11_11,ص1991,يإعغّ شجبة انغبيؼخ ,3عبنى ,يؾًذ ػضٚض َظًٙ :دٔس انلٍ كٙ انزـٛش االعزًبػٙ ,ط-  
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االجتماعي أو ما يسمى القاعدة أو الطبقة االجتماعية  ريات والديمقراطيات وكشؼ عف الخيربمجتمع الح
 .ٔ، بعد أف كاف المقدس ألشياء ىذا العالـ مقدر ليا أف تمعب وظائؼ غير مدروسة ةالميمش

 بنية االجتماعيةال -ثانيا:

أف العالقة بيف الفف والحياة االجتماعية سؤاؿ يموح دائما بقوة بكؿ اآلداب التي بمغت حد مف            
التطور وغالبا ما يجاب عف ىذا السؤاؿ بإحدى  طريقتيف المتعارضتيف البعض يقوؿ أف اإلنساف لـ يكف 

لـ يصنع مناجؿ الفنانيف أنما الفنانوف لممجتمع لمراحة ،ولكف الراحة وجدت مف اجؿ اإلنساف ،والمجتمع 
بشدة وجية النظر  اآلخريفووظيفة الفف ىي تطوير الوعي اإلنساني وتحسيف النظاـ االجتماعي بينما يرفض 

.إال أف النظاـ االجتماعي ىو المعيار الذي يوفؽ بيف ىذيف الرأييف ٕىذه ،وفي رأييـ أف الفف يقصد ذاتو 
،ومع حجـ تحميالت عمماء االجتماع لمفنانوف  إال أنيا ستظؿ غير مستوفية بسبب عجز المدركات التي 
سيتعيف بيا عالـ االجتماع في حممو عف واجيو اإلنتاج الفني إال أف الفكرة التي مف أجميا تبوء عمـ االجتماع 

. وكثير ما يتحدث المؤرخوف والنقاد عف المنيج ٖمركزا رئيسيا قد تمثمت في اكتشاؼ الطابع أأليدلوجي لمفكر
االجتماعي والنظريات االجتماعية في تفسير الفف ،فقد كاف الفف حسب نظريات االجتماع يحاوؿ تفسير نظـ 

عناصر األصمية  التي تتجو نحو تفسير )ىربرت ريد(عمى أف الفف أحد ال ذ يؤكدالعالقات المكونة لممجتمع إ
.ويعرب الفف عف األىداؼ االجتماعية بأسموبيف مختمفيف ففي إمكانو أف يضع مضمونة االجتماعي ٗالمجتمع

االجتماعي بصوره صريحة ومجاىره ،أو قد يتخذ المضموف االجتماعي بصوره ال تتجاوز حدود التضميف، 
ار الفنية تبدو في ظاىرىا ال تحتوي داللو بمعنى افتراض وجود وجيو نظر معينة متضمنة في اإلث

أف )تيف(ينظر إلى  استقاللية الصورة الفنية استنادا إلى مرجعياتيا االجتماعية   ف. ويرى الباحثا٘اجتماعية
وىو بذلؾ ال يحبذ الفصؿ بيف المنجز الفني والدالالت االجتماعية فيما كالمعادلة الموضوعية التي ال يمكف 

قطبييا ، فتحقؽ القيمة  االجتماعية في الفف ، تحدد النسؽ الفكري والجمالي، وتبمور بذات  االستغناء عف أحد
 .ٙالوقت انعكاسات الظاىرة االجتماعية عمى الرؤية األسموبية لمفناف

 البنية الثقافية  -ثالثا :

في تمؾ  محاولة البحثنتاجات الفنية بحيث تنتج عالقات فيما بينيا وأف لمبنى الثقافية تأثير عمى ال        
العالقات البنائية ىو ألجؿ كشؼ تبادؿ المعطيات والتي تتجسد لنا تحوالت وتبدالت وتطورات تعيد إنتاج 

   -البنى النوعيو ومف ىذه العالقات :

                                                           
1
جٙ نهضوبكخ ٔانزشاس)كهًخ(أثٕ ,ْٛئخ أثٕ ظ1اكٕاكٛلب,عبثُٕٛ ,ٔاَضثبرشٙ:ػهى االعزًبع انذُٚٙ اإلشكبالد ٔانغٛبهبد ,د:ػض انذٍٚ ػُبٚخ,ط-  

 .21,ص3111ظجٙ, 
3
 .142,ص3114انظجبؽ,سيضبٌ:كهغلخ انلٍ ػُذ عبسرش ٔرأصٛش انًبسكغٛخ ػهٛٓب,داس انٕكبء نذَٛب نهطجبػخ ٔانُشش, - 
2
 .33_31,ص3119ْبٔصس,اسَٕنذ: كهغلخ ربسٚخ انلٍ,د:سيض٘ ػجذِ عشعظ,انًشكض انوٕيٙ نهزشعًخ ,انوبْشح, - 
4
 .11ْشثذ :انلٍ ٔانًغزًغ,د:كبسط يزش٘ ظبْش ,داس انوهى,ثٛشٔد,ص, سٚذ -  
1
 .21ْبٔصس ,اسَٕنذ:كهغلخ ربسٚخ انلٍ ,يظذس عبثن,ص -  
1
 .11ٕٚعق,كإاد ٚؼوٕة:انجُٗ انًغبٔسح كٙ رشكٛم يب ثؼذ انؾذاصخ, يظذس عبثن,ص- 
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( أف بحث العالقة البنائية بيف األدب وفف التشكيؿ يعتمداف في األساس عمى البحث في literature)األدب  
األلواف مف عناصر األلفاظ و  الفنية والجمالية لكال االتجاىيف مع األخذ بنظر االعتبار ما تشكمو البنياتالتجربة 

فضال عف العالقات التي تنسجيا ليبمغا الواحد منيما األخر مف حيث تحوالت الصياغات البصرية إلى رموز 
المجاؿ البصري في الفنوف التشكيمية تارة وصور ذىنية تارة وعمى ما تحققو دالالت النصوص األدبية مف تأثيرات 

ىذا ونممس مف مقاربات ىذه الدراسة والتي تكشؼ عف الصمة بيف االتجاىيف ما قالو )الجاحظ( عف  .ٔأخرى
. وعميو فثمة مزاوجة ٕالشعر في كتابة البياف والتبييف أنما الشعر صياغة وضرب مف الصيغ وجنس مف التصوير

تشكيمي وىو عالـ حسي يبدأ مف وجود مادي وينتيي بوجود روحي لذا عمد الفنانوف بيف النص الروائي والفف ال
ال عف طريؽ التجربة الحسية الفضائي لموحة  التشكيميوف التكعيبيوف أمثاؿ )بيكاسو( و )براؾ( إلى تحديد المدى

د البصري وىو ربط البع وىذا يعني اف لمنص بعديف ، بؿ عف طريؽ التفسير الذىني لمقيـ الفضائية التشكيمية
كما يمكف لمنصوص المغوية أو األدبية  .ٖ والبعد الذىني ىو ربط األشياء وتفسيرىا ذىنياً  ، داللة النص بالعيف

التي تبنى عمى حركة مشيدية أف تبدع إيقاعا لونيا مقاربا لاليقاع الموني الذي تنتجو الموحة حتى مف دوف 
أف العالقة البنائية بيف األدب وفف التشكيؿ تقـو عمى أساس عمؽ ومف خالؿ ذلؾ .ٗاأللواف بألفاظالتصريح 

المشاركة المتبادلة التي تجسدىا العناصر والوحدات موضوعيًا والتي تسيـ في أنتاج مشيد بصري وحدوث صور 
ا فضال عف الدالالت المعنوية التي تتضمني ، لمعاني وىي أحدى صور التفاعؿ بيف المعطيات األدبية والتشكيمية

 .النصوص والتي تتشظى وتشع لتشترؾ في صناعة فف التشكيؿ

(تأتي أىمية العالقة البنائية بيف المسرح والفف التشكيمي مف محاولة اكتشاؼ القيـ التعبيرية stageأما )المسرح 
بالتعبير البصري والمغوي واألدائية لتستعيد القيـ  يمتمئعمى مختمؼ مستوياتيا الناتجة مف إبعاد المكاف والذي 

نشاطيا التواصمي بغية االستفادة مف اإلمكانات المتاحة لرصد أشكاؿ جديدة ووفؽ رؤية معاصرة. تمؾ الرؤية 
عمى خشبة المسرح في التركيز  ابتكاريةالتي تجسدت في بداية العقود األولى مف القرف العشريف تموينات تقنية 

 ، باألسموب التعبيري مرةً  يرا عف مضاميف الدرامات المسرحيةالفف التشكيمي مف رسـ و كرافيؾ تعب عمى عناصر
. اف العالقة البنائية بيف المسرح وفف التشكيؿ تشتمؿ عمى أنظمة بنائية أذا تشترؾ ٘وأخرى باألسموب التكعيبي

يات ذات البنيات الداللية السطحية والعميقة التشكيالت السمع بصرية واألدائية في أبراز المنيج التكاممي لممستو 
عمى أظيار صورة تتجسد فييا القوى بادؿ البنى والتكوينات االجناسية في المسرح والفف التشكيمي معا حيث تت

الموضوعية )األدائية( والبصرية )الفنية( بما تحممو مف تعبيرات تكوينات العناصر لرصد الحركة التعبيرية في 
 .ٙفعيؿ أشكاؿ جديدةاألجناس بغية ت

                                                           
1
 . 313,ص1911ثال:ٔهبئغ يٓشعبٌ انلبساثٙ,داس انؾشٚخ نهطجبػخ, ثـذاد, - 

2 - http://www.midouza.net/vb/archive/index.php/t-2034.htm  

2
 . 111,كهٛخ انزشثٛخ أثٍ ساشذ,عبيؼخ ثـذاد ,ص11كبطًخ :انشٔاٚخ ٔانلٌُٕ انًغبٔسح,يغهخ األعزبر,ع, ثذس- 
4
 .31ص , 3113, 1ط, نٛجٛب, ثُـبص٘, داس شًٕع نهضوبكخ, دساعخ كٙ اًَبط انزذاخم, كشٚى:انشؼش ٔانلٌُٕ, شـٛذل - 
1- 

 141ص , 1999, 1ط, انوبْشح, انذاس انضوبكٛخ نهُشش, عُٕٛؿشاكٛب انًغشػ ػجش انؼظٕس, كًبل ػٛذ 
1
 .139انجٛبرٙ ,طبؽت عبعى ؽغٍ ثُذس:ئشكبنٛخ انزغُٛظ كٙ رشكٛم يب ثؼذ انؾذاصخ,يظذس عبثن,ص - 

ْٙ كٍ يٕانق يٍ االطٕاد ٔانغكٕد ػجش كزشح صيُّٛ ٔٚؼزوذ انؼهًبء ثأٌ كهًّ انًٕعٛوٗ َٕٚبَٛخ -: music**انًٕعٛوٗ

 (.https://ar.m.wikipedia.org.wikiاالطم)
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 اإلطار النظري اسفر عنهاالتي  مؤشرات
تمثؿ البنى في العالقات القائمة بيف العناصر الفنية عمى أف تكوف تمؾ العالقات مبنية عمى أسس ونظـ  .ٔ

 تتشكؿ فعميا منيا.
 ألي عمؿ فني بينة ىي أشبو بالجسد المادي يصب فييا الفناف روحيتو. .ٕ
ترابط أجزاء العمؿ الفني لكي يتحقؽ في ذلؾ تكامؿ فضال عف الجماليات لمدور لمنسؽ ولمنظاـ دور فاعؿ في  .ٖ

 البنائي أىمية لمشكؿ في تجسيد األفكار.
التكويف الناجح ىو الذي يعرؼ بنية متماسكة تتمتع بالوحدة التكامؿ مف خالؿ المعالجات وعمميات أعادة  .ٗ

 .اإلضافةالتنظيـ والتحميؿ والتركيب والحذؼ و 
البناء تتكوف مف مفردات لغة التشكيؿ نفسيا يستخدميا الفناف فضال عف تمتع بالمرونة وقابمية  أف أدوات .٘

 االندماج.
يتحدد التجاور بنوعيف التجاور السمبي وااليجابي وقد يكوف التجاور مكاني في بعض األحياف ال نجد فيو سمبا  .ٙ

 أو إيجابا أنما ىو تجاور ثقافة مضمونا ورمزا.
 ت إلى مجاورات مف نفس الجنس ومجاورات مف غير الجنس الفني.ورااجتتصنؼ الم .ٚ
بالتالي لتميز العالقة البنائية بينيما و يمكف أف يعد تداخؿ البنى  بيف الشكؿ المعماري والفنوف التشكيمية سمبا  .ٛ

 ىنالؾ األرضية المشتركة.
أساس عمؽ المشاركة المتبادلة تجسدىا أف العالقات البنائية بيف الفنوف التشكيمية و الفنوف األخرى تقـو عمى  .ٜ

 العناصر والوحدات البنائية مف تمؾ الفنوف.
أف بنية الشكؿ الفني التي تحدث بفعؿ التناغـ الموسيقي ىي ذاتيا في الوحدات البصرية أو ضمف الفف  .ٓٔ

عمى حد البصري بشكؿ عاـ ضمف محاوالت الكتشاؼ قيـ تعبيرية ناتجة عف تمؾ اإليقاعات النغمية والبصرية 
 سواء.

 ما أشاعوي متبادلة ف ةمف خالؿ أقامة بنية عالئقي األخرىتتجمى العالقات البنائية بيف الفف التشكيمي والفنوف  .ٔٔ
 .ةبعصر العولم األخرىاالستيالؾ ومجمؿ الثقافات  ةالعصر وثقاف ةوثقاف الصورة ثقافةيسمى 

 التداخؿ بيف الفف الشكمي. أساسلعبت العقيدة الدينية دورا كبيرا بتحديد البنى فيي ضاغطة وأساس ينظـ  .ٕٔ
مجاوره  عالقةاالجتماعية )ىي  والعالقةبيف الفف  العالقةي ف وخاصةعامو  ةيعبر الفف عف حاجات اجتماعي .ٖٔ

 تضع تحدد نسؽ الفكري واالجتماعي لو أي لمفف.
 اـ البنائي المتنوع.ظالن أساسوتداخميا ىو  التشكيميةالتقابؿ في الفنوف  .ٗٔ
الخاصة لمعمؿ الفني  لمرؤية استناداعف ذاتو  ريالفناف لمتعب أنتجياالتي  الطريقةالتجاور في العمؿ الفني ىي  .٘ٔ

 .المتحقؽ ضمف تداخؿ مابيف الفنوف
 .ةوالجمالي ةالفف يزيد مف القدرات الفني أجناسالتجاور والتداخؿ بيف  .ٙٔ
تحفز التخيؿ المبدع لمفناف فضال عف منح  ةمف خالؿ تحقيؽ دالليالفف عمى  التأثيرليا دور في  ةالثقافي البنية .ٚٔ

   .البنائي لمتجاور ةلمخامة العضوي ةالطبيع
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 الفصل الثالث: اجراءات البحث
 منيجية البحث :

 .اعتمد الباحثيف المنيج الوصفي التحميمي نظرا ألنو األنسب مع توجيات البحث الحالي      

 مجتمع البحث :

 .شمؿ مجتمع البحث البنى المجاورة لمنجز المحراب في مسجد الحنانة في النجؼ االشرؼ    

 نموذج عينة البحث : 

وب االنتقاء القصدي لمعينة مػف المجتمػع الكمػي محراب مسجد الحنانة جرى اختيار نموذج العينة بأسم        
 عمى وفؽ مايأتي:

 محراب المسجد يعد االنموذج التطبيقي لممفيوـ النظري والفمسفي لمبحث. .ٔ
 .تنوع المكونات والوحدات الزخرفية الموظفة داخؿ التصميـ مما ادى إلى تاثير العديد مف البنى المجاورة .ٕ
 طرق جمع المعمومات :   

  .الدراسة االستطالعية لمسجد الحنانة في النجؼ االشرؼ )ممحؽ صور مسجد الحنانو( .ٔ
 الرسائؿ واألطاريح الجامعية والمصادر العممية ذات االختصاص.  .ٕ

 البحث :  أداة

 تعرؼ المجاورات البنائية لألبنية المقدسة )المحراب انموذجا(.مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث الذي يتضمف     

 الباحثيف باعتماد ما اسفر عنو االطار النظري مف نقاط  سيتـ االستفادة منيا في التحميؿ.قاـ 

 عينة البحثنموذج 

 .: محراب مسجد الحنانة )النجؼ االشرؼ(الموقع 

 سنتمتر.       ٖٓٓالعرض : ،سنتمتر ٖٓٗ: االرتفاع : القياسات

   .: مستطيؿ في داخمو عقد مدببالهيأة 
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 الوصفي:يل ـالتحم

صغيرة تتكوف عمى شكؿ مستطيؿ ويبدو المحراب  ()( بالطة قاشانية  ٕ٘٘يحتوي محراب المسجد عمى)       
}َفَناَدْتُو اْلَماَلِئَكُة َوُىَو َقاِئـٌ ُيَصمِّي ِفي اْلِمْحَراِب : عمى شكؿ مستطيؿ في الجزء األعمى يتخممو النص القرآني الكريـ

وفي يميف المشاىد البسممة وفي يسار المشاىد صدؽ اهلل العظيـ  والعبارتيف بشكؿ تصميـ دائري والنص  (ٔ)أ {
الفاتح والبرتقالي واألبيض واألصفر واألزرؽ  األزرؽمتباينة  بألوافزخرفي نباتي  إطارالقرآني محصور داخؿ 

 .ألغامؽ

 
سنتمتر  ٚٙسنتمتر وعرض  ٕٓٗمستطيميف عمى الجانبيف بارتفاع:  عاموديو( مستطيالت ٖالنص فػ ) أسفؿأما 

المتداخمة بشكؿ مزدحـ يشغؿ المساحة  األغصافالنباتية و  والزخرفيزخرفي متنوع العناصر  إطاريحتوياف عمى 
بشكؿ عامودي وبموف برتقالي عمى   زخرفيوتستقطب نظر المشاىد عبارة عمى قموب  زخرفيوكميا وتكوينات 

بيضاء الموف وبإطار اصفر ومزخرفة بزىور ثالثية وأوراؽ مجردة  أفقيبشكؿ  زخرفيوزرقاء ومف ثـ قموب  أرضية
مف فضاء التصميـ وىي ذات ىيأة عامة  األكبرشغمت الحيز  زخرفيو آنيةمنيا  أسفؿوأغصاف ممتوية ويظير 

متنوعة مف الزىور البسيطة و المركبة بيضاء الموف عمى  أشكاؿمزدوجة الخطوط ومحددة بخط اسود متضمنة 
والفوىة مستقيمة بشكؿ عرضي مدمج معيا زوج مف المقابض  ، خضراء محددة بالبرتقالي المحدد باألزرؽ أرضية

البدف  أمامحممة بزىرة مركبة واحدة والعنؽ ذو ىيأة شبو مستقيمة عموديًا مرتبط بالبدف بعقد رابطو)الطوؽ( 
 .وقاعدة ذات ىيأة جناحية مستقيمة القاع األسفؿمتدرج االستدقاؽ في المساحة نحو  األعمىف فمتسع م

 
                                                           

 - ( خضفCeramicsنّ ػذح رغًٛبد يُٓب انلخبس ٔ انـضبس ٔ : ) , كؾغت سٔاٚخ ٚبهٕد انؾًٕ٘ يٍ هبشبٌ كبَذ رغهت انـضبئش

ْٕٔ كٙ عًٛؼّ انطٍٛ انز٘ رظُغ يُّ , ئنٗ انوبشبَٙ ٔ انضنٛظ ٔ انلشكٕس٘ ٔ انضنٛضنٙ ٔ انظُٛٙ ٔ انـجش٘ ٔ انكبشٙئضبكخ , انوبشبَٙ

ٔرغٕٖ يشح صبَٛخ.اَظش : طجب هٛظ انٛبعش٘ : انوبشبَٙ كٍ انجالطبد ٔ , .  ئنخ.صى رطهٗ ثًٕاد يضعغخ ٔأنٕاٌ, األَٛخ أٔ انجالطخ كزشٕٖ

خ ئطشاثهظ انوذًٚخ كٙ انؼٓذ انوشيبَهٙ )عبيؼٙ اؽًذ ثبشب انوشيبَهٙ ٔ يظطلٗ هٕسعٙ( دساعخ ٔطلٛخ انهٕؽبد انخضكٛخ ثغٕايغ يذُٚ

 31ص, 3111, نٛجٛب, هغى انلٌُٕ انزشكٛهٛخ, كهٛخ انلٌُٕ ٔ االػالو, عبيؼخ انلبرؼ, سعبنخ يبعغزٛش ؿٛش يُشٕسح, رؾهٛهٛخ رٕصٛوٛخ

 
1 

ــ
 

  29آل ػًشاٌ / 
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 لممحراب. األيسرالذي عمى الجانب  األخيرونفس الوصؼ والتحميؿ لممستطيؿ 

سنتمتر مقسـ إلى قوس مدبب  ٕٓٔوعرض سنتمتر  ٕٓٗعف مستطيؿ بارتفاع  فيو عبارة األوسطالمستطيؿ  إما
لولبية تبدو  بأغصافنباتية ممونة ومتخمة  زخرفيو بإشكاؿعمى جانبيو حنيات مثمثة الشكؿ بيضاء الموف مزدانة 

  .األيسرو كممة يا طبيب في الجزء  األيمفتتحرؾ ويتوسطيا كممة يا حبيب في الجزء  كأنيا

 
ي ُبُيوٍت َأِذَف المَُّو َأْف ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَيا اْسُمُو ُيَسبُِّح َلُو ِفيَيا ِباْلُغُدوِّ اما القوس المدبب فيتخممو نص قرآني }فِ 

َكاِة { يَتاِء الزَّ اَلِة َواِ  َقاـِ الصَّ ـْ ِتَجاَرٌة َواَل َبْيٌع َعْف ِذْكِر المَِّو َواِ  داخؿ القوس يبدو  إما (ٔ)َواآْلَصاِؿ ِرَجاٌؿ اَل ُتْمِييِي
البيضاء و الزىور البرتقالية وقموب  األوراؽالمتموجة و  باألغصافزرقاء متخمة  أرضيةفضاء التصميـ 

 وأسفؿمنو تكويف زخرفي ازرؽ غامؽ بشكؿ يؤطر نص كتابي ىو لفظة اهلل اكبر  أسفؿقمة القوس  زخرفيو
 وىي سنة االنجاز. ، ىػٕٛٗٔقـ سنة منيا عمى الجانب اسـ جاسـ وىو اسـ الخطاط جاسـ النجفي و ر 

 
 أشغاؿالزخرفية ذات تنوع شكمي  لممفردات الزخرفية منتشرة لتساعد في  اآلنيةىذا التكويف تكويف  أسفؿ أما

عمى التصميـ الوحدة والتنوع المتوازف عبر توزيع المفردات وانتشارىا داخؿ التصميـ  أضفتالفضاء المتاح 
والمشيد الزخرفي يبدو بحركة  ، المتمثؿ بػ) اآلنية الزخرفية( األساسينحو التكويف وقد حقؽ ذلؾ جذبًا بصريًا 

فضاء  أشغاؿالمتدلية فتبدو التفرعات الغصنية متداخمة بغية  األغصافمتموجة مف خالؿ تحرؾ و تشعب 
 .التصميـ

بشكؿ عرضي مدمج معيا زوج مف المقابض والعنؽ خالي  كأس زىرة ثالثية الفمؽ كأنياوالفوىة تبدو      
ويتخمميا زخارؼ نباتية  األسفؿمتدرج االستدقاؽ في المساحة نحو  األعمىاما البدف فمتسع مف  ، مف الطوؽ

زىارثالثية   .بيضاء وخضراء وقاعدة ذات ىيأة جناحية مستقيمة القاع أرضيةمضاعفة عمى  وا 
                                                           

1
  21-21ــ انُٕس :  
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رؽ في نظاـ مف التكرار المتماثؿ والمتطابؽ لمتصميـ ومكوناتو محققا ايقاع ويبدو المشيد الزخرفي كمو غا

والذي بدا المشيد رغـ  ، متناغما مع االيقاع الموني المتبايف وتعدد االلواف ، حركي لممشيد او النص البصري
 .ىذا التبايف و التعدد بجميع مكوناتو داخؿ التصميـ متسما بالتقارب واالنسجاـ

 التحميل الجمالي والفمسفي 

جسد مادي يعكس روحية خاصة  كأنوتمثؿ البنى في العالقات القائمة بيف العناصر الفنية لنموذج العينة 
رافضة عممية الفصؿ بيف القيـ الموضوعية والذاتية أو بيف الغاية محممة باالفكار وعالقات التكويف الفني 

 .وحدة التكامؿدى النموذج بنية متماسكة تتمتع بوالوسيمة والفكر والواقع وما إلى ذلؾ فب

 ومجاورات مف غير الجنس الفني مف حيث التصميـ و المواد مجاورات مف نفس الجنسعكس نموذج العينة 
البنى  بيف الشكؿ المعماري والفنوف  مف خالؿ البنية الثقافية والدينية و انعكاسيا في المنجز فتداخمت

لتخمؽ منظومة جمالية مف خالؿ عالئقية الفضاء والوحدات  ي الوحدات البصريةفلتجسد متناغمة التشكيمية 
 .لنموذج العينة الزخرفية النباتية و اليندسية والكتابية

 الفصل الرابع:

 النتائج

البنية اليندسية لمعمؿ الفني تعتمد عمى التمويو والغموض مف خالؿ االبتعاد عف المحاكاة لمعالـ الخارجي  .ٔ
بداع    التراكب الشكمي. أساسيقوـ عؿ  األشكاؿغير محددة والمفيـو البنائي الكامؿ وراء ىذه  أشكاؿوا 

في  فنانيفواعتماد ال األجزاءاالحساس بوحدة التكويف مف خالؿ تالمس األجزاء ،وخمؽ لمتضاد بيف حجوـ   .ٕ
 حركة بصرية. منجزاتيـ عمى الكتؿ المتباينة مف حيث الييئة معتمدا عمى مفيـو الحركة باستحداث
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استخداـ ادوات البناء المتكونة مف ادوات لغة التشكيؿ نفسيا مما جعؿ العمؿ يتمتع بالمرونو وقابمية   .ٖ
والبنية االجتماعية التي يعيش فييا  مجمؿ الفنوفوالتداخؿ بيف  ةاالندماج.والتواصؿ مع  الحضارة العراقي

 الفناف. 
جانب تعبيري وجمالي  إلعطاءاعتمدت البنى المجاورة عمى العالقات المتبادلة بيف عناصر العمؿ الفني  .ٗ

 .لمعمؿ الفني
لتعبير الفناف عف ذاتو استنادا الى رؤية خاصو لمعمؿ  والخزؼالتجاور بيف الفنوف التشكيمية المتمثمة بالرسـ   .٘

 .الفني
التالعب باتجاىات االشكاؿ لتشكيؿ حركة بصريو اسيمت بكسر جمود الشكؿ واعطائو بعدا جماليا تعبيريا  .ٙ

 مف خالؿ خمؽ فضاءات متعددة. 
لعبت العقيدة الدينية دورا كبيرا في المنجز الخزفي فأراد الخزاؼ مف خالؿ استخداـ الحروؼ والكتابات بانواع  .ٚ

 الموروث االسالمي.  إلى يرمز مؿ الخزفي  كبنى ضاغطةمختمفة مف الخطوط ومركزيتيا في الع
 الواقع عف تعبيري بجانب الشكؿ أثرى ومتداخمة متموجة خطوط بذالؾ مكونا المتنوعة التقنيات استخداـ .ٛ

  .العرقي البيئي
 بعدا الشكؿ أكسبت مجاوره بنيو شكؿ الذيالقاشاني  فف والسيما بنائية الشكؿ التشكيمية داخؿ الفنوف تضايؼ .ٜ

 .جماليا
 .الخاماتلعبت النظـ الشكمية دورا كبيرا في تحديد بنية العمؿ الفني والتعامؿ مع  .ٓٔ
 الفناف أنتجيا ألتي الطريقة ىي والخزؼ كالعمارة الفنية األجناس تواصؿ مع الناتج الفني العمؿ في التجاور  .ٔٔ

 .ألتزيني الجانب فضال عف ؿالتداخ ذلؾ ضمف الخاصة لرؤيتو ومستندا ذاتو عف لمتعبير

 االستنتاجات

لمعالقات القائمة بيف العناصر الفنية والعالقات المبنية عمى التنظيـ الشكمي الدور الرئيسي في تحقيؽ بنية  .ٖ
 العمؿ الفني.

 البنية المتماسكة وترابط أجزاء العمؿ الفني تعد المنطمؽ األساس لمبنى المجاورة سمبا او إيجابا.  .ٗ
ىي األرضية المشتركة لمعالقات البنائية تقوـ عمى أساس  األخرىتداخؿ البنى  بيف الفنوف التشكيمية والفنوف  .٘

 .عمؽ المشاركة المتبادلة
لعبت البنى االجتماعية والثقافية والدينية دورا كبيرا بتحديد البنى فيي ضاغط وأساس ينظـ التداخؿ بيف الفف  .ٙ

 .الفكرية ألنساؽاالتشكيمي وتمؾ البنيات تحدده 
اف النزعة الذاتية ورؤية الفناف الخاصة ىي الطريقة والوسيمة لتحديد البنى المجاورة التي يمكف مف خالليا   .ٚ

  .الفناف أسموبمعرفة 
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 التوصيات : 

 بما يأتي :  نوصي الباحثاي

 عمى رؤية الفناف و خصوصية المبنى الديني ليعكس روحية خاصة في المنجز المعماري. التأكيد .ٔ
 .االىتماـ بالمساجد الموجودة في مدينة النجؼ االشرؼ كونيا تعكس ىوية ىذه المدينة المقدسة  .ٕ

 المقترحات :     

 : نقترح الباحثاي البنى المجاورة في المباني المقدسةاكتماال  لمفائدة المتواخاة من دراسة  

 مدينة النجؼ االشرؼ. العمارة الدينية لفي  البنى المجاورةدراسة 

 المصادر:

 القراف الكريـ *

 .ٜٜٓٔإبراىيـ ،زكريا:مشكمو البنية،دار مصر لمطباعة،مصر، .ٔ
، دار الدعوة لمتأليؼ والطباعة والنشر والتوزيع ،اسطنبوؿ ٕ،ط ٔإبراىيـ مصطفى و اخروف :المعجـ البسيط،ج .ٕ
،ٜٜٔٛ. 
 .ٜٚٚٔ.دار الجامعات المصرية،االسكندرية،٘أبورباف،محمد عمي :فمسفة الجماؿ ونشأة الفنوف الجميمة ،ط .ٖ
 .ٜٜٜٔالقاىرة : ، جامعة حمواف ، كمية التربية الفنية ، إسماعيؿ ،شوقي : الفػف والتصميـ .ٗ
،ىيئة أبو ظبي ٔز الديف عناية،طاكوافيفا،سابينو ،وانزباتشي:عمـ االجتماع الديني اإلشكاالت والسياقات ،ت:ع .٘

 .ٕٔٔٓلمثقافة والتراث)كممة(أبو ظبي، 
في تاريخ حضارة وادي الرافديف،مطبعة الحوادث،بغداد  ،الوجيزٔريخ الحضارات القديمة ،جطو:مقدمو في التا،باقر .ٙ
،ٜٖٔٚ. 
،المؤسسة العربية لمدراسات ٕ،طٕوتيارات الفمسفة المعاصرة في فرنسا ت:عبد الرحمف بدوي،ج بتروبي:مصادر .ٚ

 .ٜٓٛٔوالنشر ،بيروت،
 ،كمية التربية أبف راشد،جامعة بغداد. ٙٙفاطمة :الرواية والفنوف المجاورة،مجمة األستاذ،ع ، بدر .ٛ
 ت.-ة، القاىرة، مصر، بجاف:بحث في عمـ الجماؿ، ت:أنور عبد العزيز، دار النيض ، برت لمي .ٜ

،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،مطبعة الجامعة األردنية  ٔعزاـ:التصميـ حقائؽ وفرضيات ،ط ، البزاز .ٓٔ
 .ٕٔٓٓ،عماف ،

 .ٕٔٓٓبغداد ، ، جامعة بغداد ، عزاـ ونصيؼ جاسـ :أسس التصميـ الفني ، البزاز .ٔٔ
 .ٜ٘ٛٔ،القاىرة،  ٕب ، طمحمود : قضايا التربية الفنية ، عالـ الكت ، البسيوني .ٕٔ
 . ٕٕ٘،صٜٙٚٔبال:وقائع ميرجاف الفارابي،دار الحرية لمطباعة، بغداد، .ٖٔ
جامعة  .) أطروحة دكتوراه( البياتي،صاحب جاسـ حسف بندر:إشكالية التجنيس في تشكيؿ ما بعد الحداثة ، .ٗٔ

 . ٕٗٔٓبغداد/ كمية الفنوف الجميمة/ قسـ الفنوف التشكيمية،
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 ٜٚٛٔ، ٔ: الشعرية ، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بف سالمة ،دار نويغاؿ ،الدار البيضاء ،ط تودورؼ .٘ٔ
 .ٕٔ،ص
 .ٕ٘ٓٓنصيؼ : مابيف التصميـ والسياسة ،مكتبة الفتح ، بغداد ،  ، جاسـ .ٙٔ
 ،عماف ،. ٕٚٓٓ، ٔحسيف جمعو :تداخؿ أجناس الفف ،ت : د.حسيف مسمـ جمعة ،ط ، جمعة .ٚٔ
 .ٕٜٚٔ، مطابع الييئة العامة المصرية لمكتاب ،حسيف عمي:الزخرفة ، حمودة .ٛٔ
الدليمي،رياض ىالؿ مطمؾ:بنائيو الشكؿ الخالص في الرسـ التجريدي الحديث ،أطروحة دكتوراه غير منشوره ،  .ٜٔ

 .ٕٗٓٓجامعة بابؿ ،كمية الفنوف الجميمة ،
بعاد )دراسة تحميمية( أطروحة الربيعي،عبد الفتاح :الشكؿ والعالقات الناتجة في العمميات التصميمية ثنائيو األ .ٕٓ

 .ٜٜٙٔدكتوراه غير منشوره ،كمية الفنوف الجميمة ،جامعو بغداد ،
 .ٜٔٛٔفوزي رشيد :أثر المجتمع في تكويف القسـ الجمالية في سومر أكد ،مجمة فنوف عربيو ، ، رشيد .ٕٔ
 .ٜٗٚٔ ، ، دار النيضة، مصرٗعبد الفتاح:التكويف في الفنوف التشكيمية، ط ، رياض .ٕٕ
 ب ت. ، ىربت :الفف والمجتمع،ت:فارس متري ظاىر ،دار القمـ،بيروت ، ريد .ٖٕ
 .ٜٜٙٔ،مؤسسو شباب الجامعة ،ٕسالـ ،محمد عزيز نظمي :دور الفف في التغير االجتماعي ،ج .ٕٗ
 ، دار النيضة ، روبرت جيالـ :أسس التصميـ ،تر:محمد محمود يوسؼ ود.عبد الباقي محمد ابراىيـ ، سكوت .ٕ٘

 .مصر ، ب ت
 .ٜٗ،ص ٜٙٛٔ، ٛٓٔمجمة الفيصؿ،العدد ، شاكر عبد الحميد :مفيـو التكويف في الفنوف التشكيمي ، سميماف .ٕٙ
 .ٕٔٓٓعبد الحميد : التفصيؿ الجمالي ،دراسة في سيكولوجية التذوؽ الفني،مطابع الكويت، ، شاكر .ٕٚ
الفكرية والجمالية في الفف العراقي القديـ وانعكاساتيا عمى النحت العراقي  شبر،زيداف نعمو خضير:األبعاد .ٕٛ

 ،.ٕٗٓٓالحديث،رسالة ماجستير،بابؿ،
 ، ٔط ، ليبيا ، بنغازي ، دار شموع لمثقافة ، دراسة في انماط التداخؿ ، كريـ : الشعر والفنوف ، شغيدؿ .ٜٕ

ٕٕٓٓ. 
 .ٖٜٛٔ ، راس الخيمة ، والعمارة،مكتبة اليقظة العربيةمباديء في الفف  ، شيريف إحساف شيرزاد .ٖٓ

، دار مكتبة الرائد العممية ،  ٔزىير صاحب ونجـ عبد حيدر وبألسـ محمد :دراسات في بنية الفف ،ط ، صاحب .ٖٔ
 .ٕٗٓٓعماف ،األردف ،

 .ٕ٘ٓٓ ، االردف ، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع صاحب،زىير :الفنوف الفرعونية ، .ٕٖ
 .ٕٜٜٔ ، اربد –محمد واخروف :التربية الفنية أصوليا وطرؽ تدريسيا ، االردف محمود  ، صادؽ .ٖٖ
 .ٕٗٓٓالصباغ،رمضاف:فمسفة الفف عند سارتر وتأثير الماركسية عمييا،دار الوفاء لدنيا لمطباعة والنشر، .ٖٗ
رؽ المقدمو عبد القادر : التجاور في الفضائيات العربية المركز االعالمي ،قناة الجزيرة في قطر،الو  ، طارش .ٖ٘

 .ٕٗٓٓبتاريخ 
 .ٜٜٛٔ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر ،بيروت،ٔرواية عبد المنعـ:الحس الجمالي وتاريخ الفف ،ج ،عباس .ٖٙ
، مكتبة المجتمع العربي ٜٕٓٓ،  ٔمحمد عبد اليادي و محمد عبد اهلل الدراسية :مبادى التصميـ ، ط ، عدلي .ٖٚ

 لمنشر و التوزيع ،عماف _األردف.



تطوير المدنفي الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية مؤتمر                                                            8102نيسان   
 
 

995 
 

 .ٜٜٙٔ، دار المعارؼ، مصر، القاىرة، ٕمحسف محمد: غاية الفف، دراسة فمسفيو ونقدية، ط ، عطيو .ٖٛ
 .ٜٜٛٔ ، ٔط ، القاىرة ، الدار الثقافية لمنشر ، سينوغرافيا المسرح عبر العصور ، كماؿ عيد ، عيد .ٜٖ
دار الشؤوف معتز عناد :الرمز التراثي في تصميـ المطبوع المعاصر ، سمسمة ثقافية تصدر عف  ، غزواف .ٓٗ

 .ٚٚ،ص  ٕٙٓٓالثقافية العامة ،وزارة الثقافة ،
معتز عناد:الرمز التراثي في التصميـ المطبوع المعاصر، سمسمة ثقافية تصدر عف دار الشؤوف الثقافية  ، غزواف .ٔٗ

 .ٕٙٓٓالعامة، وزارة الثقافة، العامة، وزارة الثقافة، 
،مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع  ٔـ الفني ،طغيث،خمود بدر ومعتصـ عزمي الكرابمية :مبادئ التصمي .ٕٗ

 .ٕٛٓٓ،عماف األردف ، 
 .ٜٗٛٔ ، القاىرة ، عالـ الكتب ، فتح الباب عبد الحميـ وحافظ رشداف :التصميـ في الفف التشكيمي .ٖٗ
 .ٜٚٛٔ،دار الشؤوف الثقافية،بغداد، ٖصالح:نضريو البنائية في النقد األدبي،ط ، فضؿ .ٗٗ
عمي عمواف :جماليات التصميـ في الرسـو ما بعد الحداثة ،أطروحة دكتوراه غير منشوره القره غولي ، محمد  .٘ٗ

 .ٕٙٓٓ،كمية الفنوف الجميمة  ،جامعة بابؿ ، 
،دار الحضارة العربيو ،بيروت  ٔ،ط ٔمرعشمي ،نديـ و اسامو مرعشمي : الصحاح في المغة والعمـو ،مجمد .ٙٗ
،ٜٔٚٗ. 

يـ،ت:عيسى سمماف وسميـ طو التكريتي ، سمسمة الكتب الفنية ،مطبعو مورتكاف،أنطواف :الفف في العراؽ القد .ٚٗ
 .ٜ٘ٚٔاألديب البغدادية ،بغداد ،

ناثاف : حوار الرؤية ، ت فخري خميؿ ، مراجعة جبرا إبراىيـ جبرا ، دار المأموف لمترجمة و النشر ،  ، نوبمر .ٛٗ
 .ٜٚٛٔبغداد ، 

 .ٕٛٓٓالمركز القومي لمترجمة ،القاىرة،ىاوزر،ارنولد: فمسفة تاريخ الفف،ت:رمزي عبده جرجس، .ٜٗ
 .ٜٓٛٔ،منشورات عويدات ،بيروت _باريس ، ٖدني: عمـ الجماؿ ،ترجمو :ظافر الحسف ،ط ، ىو يسماف .ٓ٘
 .ٜٛٚٔىوينغ،رينية :الفف تأويمو وسبيمو ،ت:صالح برمدا ،منشورات وزارة الثقافة واألرشاد الفني،دمشؽ، .ٔ٘
ات و الموحات الخزفية بجوامع مدينة إطرابمس القديمة في العيد صبا قيس: القاشاني فف البالط ، الياسري .ٕ٘

رسالة ماجستير غير  ، القرمانمي )جامعي احمد باشا القرمانمي و مصطفى قورجي( دراسة وصفية تحميمية توثيقية
 .ٕٚٓٓ ، ليبيا ، قسـ الفنوف التشكيمية ، كمية الفنوف و االعالـ ، جامعة الفاتح ، منشورة

 

53. https://ar.m.wikipedia.org.wiki 
54. http://www.midouza.net/vb/archive/index.php/t-2034.htm  

 
 


